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ביטחוןכרצועתאר"ל

כתוצאה1978במרסהתהווהאד"ל
מלחמתבמהלךליטאני.מבצעשלישירה

בשנתלמעשהשפרצהבלבנוןהאזרחים
מובלעותשלושלבנוןכדרוםנוצרו1975

מרג'-עיון-מובלעתקטנות:נוצריות
-דבל-עין-אבלמובלעת;קליעה
עלמה-א-שעב.ומובלעתרמייש,

מהאזורמנותקותהיואלהמובלעות
בכפריםומוקפותלבנון,שבצפוןהנוצרי
בסיסישימשמהםגדולשחלקשיעים
המובל-תקיפתלשםהןלמחבליםיציאה

פיגועיםעריכתלשםוהןהנוצריותעות
בישראל.

לבנוןבדרוםהגדולהחבלניהמאחז
התיכוןהיםועדהחרמנןמןשהשתרע

ובתחילתה-60שנותבסוףלמעשהנוצר
הצבאמצדהתנגדותכלללאה-70שנות

נוצריםכפריםבאזור.אזששלטהלבנוני
כגוןלליטאנימעברהנמצאיםקטנים
על-ידינכבשוומחמוריהג'רמקעיישה,

ביירותלאזורנמלטותושביהםהמחבלים.
מערכתלאחרעדכפליטיםחיוושם

של"ג.
המחב-מצדוהלחץהצפוןמןהניתוק

ביןהמיוחדהקשרליצירתהביאלים
מדינתלביןאלהבמובלעותהנוצרים
השטחאתצה"לכשכבשכןעלישראל.
בסיסיאתוחיסללליטאנישמדרום
רצףנוצרצור,מובלעתלמעטהמחבלים

הנוצ-המובלעותשלושביןטריטוריאלי
מהאזורצה"לכוחותנסיגתולאחרריות,

יוניפי'נל)(האו"םכוחותוהתפרסות
ישראלגבוללאורךהושארהבמקומם,

ראס-ועדשבחרמוןשובאמכפר
ביןשרוחבהרצועה-היםבחוףביאדה

רס"ןלשליטתשנמסרהקילומטרל-412
מורכבתמיליציהעלשפיקדחדאדסעד
ע"יואומנהנתמכהאשרהאזורמבני

נשלחחדאדרס"ןכילזכורישצה"ל.
לבנון,לדרוםהאזרחיםמלחמתבתחילת
נשיאהידיעלחתוםמינויכתבכשבידו
פרנ-סליימאן-דאזלבנוןשלהחוקי
היהזהמינויבכתבלושניתןהמנדטג'יה.

באזורהתושביםולביטחוןלסדרלדאוג
.הדרום

האזורעםמשותףגבולהיהזולרצועה
בגזרתלמעטיוניפי"ל,כוחותשבשליטת

חצץשבהטייבה,-מרג'-עיון-בלאט
המרחבלביןאד"לביןהליטאנינהר

ארנוןרמתבאזורהמחבליםשבשליטת
היהזובגזרהשלמעשהכךטהרה.וג'בל
לביןחדאדרס"ןשלצבאוביןישירמגע

המו-תוצאתואפוא,זו,הייתההמחבלים.

להרוסשנועדליטאני,מבצעשלבהקת

החבלניתהפעילותשלתשתיתהאת
ליצירתהוהביאבעיקר,לליטאנימדרום

גבולכללאורךרצופהביטחוןרצועתשל
ישראל.-לבנון

בדרוםנותרוליטאנימבצעלאחר
שלטושבהםאזורים,ארבעהלבנון

שיגרומהםמוחלט,שלטוןהמחבלים
נשקכלימיקמוובהםפיגועחוליות

רמתה"פתאחלנד",קדמתארטילרי:
הברזל"ו"משולשצורמובלעתנבטיה,
אלהאוגריםמתוךיוניפי"ל.שטחשבתוך
הכפריםכנגדחבלניתפעילותהחלה

פגיעהעל-ידיבעיקרבאד"ל,הנרצרים
ביניהם.המקשרותבדרכים

חדאדרס"ןשלשבפיקודוהמיליציה
כ-עלהועמדההחפשית")לבנוןצבא"(
שלמיליציונישירותששירתואיש,1500

מקוםהיהבתחילהבחודש.כשבועיים
החייל,שלמגוריולסביבתמוגבלהשירות

השי-עקרוןשונה1980שנתבמהלךאך
שירתשבוכללי,לשירותמהגמ"ררות

לסירוגיןשהוצבהכיתהבמסגרתהחייל
המגו-בגזרתדווקאלאושונים,במוצבים

חייליה.שלרים
אד"לשלהקיוםשנותארבעבמהלך

עשרותכמהאד"לגבוללאורךהוקמו
החפ-לבנוןצבא"שלומחסומיםמוצבים
השול-השטחיםכלאתתפסואשרשית",
כבישיכלעלושלטוזהגבוללאורךטים

מוצביםאלההיוהמובלעת.לתוךהגישה
בטנקכללבדרךשתוגברוכיתתיים
לתקיפהמועדיםשהיובמקומותשרמן"."

בחלקנגמ"ש.גםלטנקבנוסףהוצב
אומ"מ81מרגמהמיקמהמהמוצבים

כינרתלצרכיבעיקרששימשהמ"מ,120
הגזרהלאורךמוקמולכךבנוסףהשטח.

155תותחיםקניובהםארטילריהעמדות
במעורב.-מ"מו-130מ"מ120מ"מ:

סביבתםעלבתצפיתששלטוהמוצבים
חשודותתנועותעלגזרתילחמ"לדיווחו
מיי-הועברואלהדיווחיםובלילה.ביום
ומרג-מק"ביםמק"כים,לצה"ל.גםדית

אפשרואלהבמוצביםשהוצבומות
חשו-תנועותלכיווןבאשלפתוחלמוצב

הותקף.אםעצמו,עללהגןאודות
מאזהתקופהכלבמשךכילצייןראוי
למערכתרעד1978,בתחילתאד"לשנוצר
ביןהאזרחייםהקשריםנותקולאשל"ג

אלףכ-100שמנתה(אד"לאוכלוסיית
תנועהוהתקיימהלבנון,שארלביןנפש)

רקלאהדרוסכפריתושבישלחפשית
לאר-גםאלאלבנוןחלקיולשארלביירות

תפקידיםבעליזהמכלליצאוערב.צות
היוששמותיהםחדאדרס"ןשלבמיליציה

היולאאלההמחבלים.לארגוניידועים
היואילושכןצפונה,לנועמסוגלים
במחסומימיידנעצריםהיוזאתעושים

תושבילכלהתאפשרבמקבילהמחבלים.
לישראלחפשיבאופןלהיכנסאד"ל
וקבלתעבודהמסחר,תיירות,לצרכי
אד"לאוכלוסייתנהנתהכךרפואי.טיפול
עםוהןהערביהעולםעםהןמקשר
ישראל.

עםאד"לאתהיברוכבישיםכעשרה
שלרבותמאותבהםעברויוםומדילבנון,
ולהיפך.לבנוןלצפוןמאד"לרכבכלי

לתחוםאלהכבישיםשלהכניסהבנקודות
רס"ןכוחותשלמחסומיםהוצבואד"ל
הנכנסיםהרכבכליאתבדקוואלהחדאד
אתמוחלטבאופןלבדוקקשהלשטח,
ניתןאולםאלה,מחסומיםשליעילותם

אלהמחסומיםדרךכיחיוביבאופןלציין

הק"מ45רצועתנתחוםוהביטחוןהסדרעלשומריםחאדדשלהמיליציותשלשרמן-"טנקי

1983ספטמבר288,מערכות



באופןלהכניסהמחבליםהצליחולא
מנתעלאחראורקטיאמל"חמוסלק

מדינתלכיווןאר"למשטחלהפעילו
בשטחהיהלאשל"גלמערכתעד;ישראל
לאאף;תופתמכוניתשלאירועאףאד"ל

הכבי-אחניצלהלאאחתפיגועחוליית

אולאד"לכניסהכנתיבהפתוחיםשים
ובמקריםישראל,לגבולדרך"ל"קיצור

המחבליםשלמודיעיןסוכנינתפסורבים
אלה,במחסומים
המחסו-המוצבים,מערכתעלבנוסף

הרכו-והסיוריםהארטילריהמוצבימים,

האזורשלהעיקרייםבציריםשנערכובים
לכלצבאימפקדחדאדרס"ןעל-ידימונה
למפקדשבאזור.הכפריםמ-44אחד

מפורטמידעהיההכפרשלהצבאי
ותושביםלכפר,זריםהגעתעלומעודכן

הסוריםשבשליטתמהאזורלכפרששבו
על-תוחקרוערבממדינותאווהמחבלים

ואתהתושביםאתהיכרותומתוקףידו.
מידעאליומתנקזהיהבכפרהמתרחש

ניסיו-אופח"עהתארגנותניסיונותבדבר

תושביםלהפעילהמחבליםארגונישלנות

אומודיעיןאיסוףלמטרותכפראותושל
פיגוע.

פוסקתהבלחיהזרימהלמרותואמנם,
למרותוחזרה,צפונהאד"לתושבישל

שיעים)ברובם(השטחתושביאלפיהגעת
לביקוריהפרסישבמפרץהנפטממדינות

בפרוץידיעתנולמיטבהייתהלאק"ן,
חבלניתהתארגנותכלשל"גמערכת

אד"ל.בשטח

והתיאוםהמיוחדיםהקשריםלמרות
רס"ץשבפיקודהמיליציהכיןהמבצעי

צה"לנוכחותהייתהצה"ללביןחדאד
היוזולנוכחותבלבד.מזעריתבאד"ל

:מרכיביםשלושה
תצפית.מוצביארבעה45

ולילהיוםסיורישלמנעפעילותו4
מחבליםלפעילותמועדיםשהיובאזורים

פעמיםמספרנתקלואלהסיוריםבעבר,
לשטחבדרכןשהיומחבליםבחוליות
בשט-מלעבורנמנעואלהסיוריםישראל.

יוניפי"ללשטחומלחדורמאוכלסיםחים

ביצועלאחרישראללשטחושבו
משימתם.

חדאד.רס"ןלכוחותקישורקציני45
הגורםחדאדרס"ןשלהמיליציהבהיות
היומ-הקשרקויםבשטח,צבאיתהשולט

שלצוותבאמצעותצה"ללביןבינויומי
שמושבהלמפקדההכפופיםקישורקציני
התיאוםשלעיקרוישראל.בשטח

הפעילותתיאוםבתחוםהיההמבצעי

עלהתראתימידעהחלפתהמחבלים,כנגד
בעתנפגעיםופינוימחבלים,פעילות
הצורך.

הצבאיהסיועאתריכזהזומפקדה
אתוכןהחפשית"לבנוןל"צבאשניתן,
לבנוןדרוםלתושביהאזרחיהסיוע

סגלכלהטובה.הגדרתחנותבאמצעות
לאהחפשיתלבנוןלצבאהקישורמערכת

וחוגרים.קציניםעשרותמכמהיותרמנה
האששמהפסקתהתקופהבכלכילצייןיש

עלהיהלאשל"גלמערכתועד1981בקצן
ואףישראליטנקלאאףלבנוןדרוםאדמת

עלהקפידצה"לאחד.ישראליתותחלא
ובבעיותהאזרחייםבחייםהתערבותאי

אד"ל.חושכישלהפנימיות

האזרחיםמלחמתפרעןשביןבתקופה

אזורילמספרלבנוןחולקהשל"גלמבצע
ובצפון,במזרחהסורים:צבאייםשליטה
הלב-הכוחות"שבשליטתהנוצריהאזור
שבשליטתהאזורהפלנגות),(נוניים"

יוניפי"לאזורודרומה,מביירותהמחבלים

חדאד.רס"ןשבשליטתוהאזור

מאזקיפהכלכנוןהמרכזיהממשל
הקשורבכלהמדינהדרוםאתומתמיד
הקשרושירותים.משאביםלהקצאת
לממשלסיפקלישראלאד"לשלהמיוחד
אתיותרעודלצמצםעילההמרכזי

בתושביו.תמיכהכלולמנועהשירותים,

נהו-שהייתהוהמשפטהמשטרהמערכת

חדאד,לרס"ןכפופההייתהבאד"לגה
הייתההיאלבנוןאזורישבשארכשם

במקום.הדומיננטיהצבאילגורםכפופה
זולבנוניתחייםמציאותלהציגיש
הממשלתעמולתשכןושרק,כחלבלא

כאזורלבנוןדרוםאתמציגההלבנוני
הלבנו-הריבונותשורהאיןשבוהיחידי

אחדאזורלאאףשאיןבשעהבהנית,
צבאיארגוןשללמרותוסרשאינובלבנון

השלטוןלמרותלאאופןבכלאחר,אוכזה
זיקתוכילהדגישישמקום,מכלהמרכזי.

מנעהלאלישראלהשטחשלהביטחונית
אתעליולהחילהמרכזיתמהממשלה
חוקכוללהמנהל,שטחיבכלריבונותה
והייתהרצתהאילואזרחי,ושיטור

כן.לעשותמסוגלת
ואזר-צבאיתמציאותהשפיעהכיצד

בגבולהשוטףהביטחוןעלזוחית
היהביותרהבולטהאפקטהצפון?
חוליותחדירתבהיקףהדראסטיתהירידה
מבצעמאזישראל.מדינתלשטחמחבלים
שנירקהיושל"גמערכתועדליטאני
אתמחבליםחולייתחצתהשבהםמקרים
בית(בשטחנופיגועוביצעהישראלגבול

;1979בינואר-במעלותההבראה
בארבעה1980(.במאי-עםמשגב
גדרעלהחוליותנלכדואחריםמקרים

הצליחהאחדבמקרהעצמה.המערכת
מאי(המערכתדרךאתלמקשהחוליה
אתהמחבליםעלשהקשהמה1982(.
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יוניפי"לשטח
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החפשיתלבנוןצבא"מחסום

החפשית"לבנוןצבא"מוצב
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בסיסיהרחקתהיהלשטחנוההגעה
היחסיעומקהעקבישראלמגבולהיציאה

מחסהלקבלהיכולתואיאר"לרצועתשל
נוכחותכלשכןאד"ל,מתושביוסיוע

נחשפתהייתהבסביבתואובכפרמחבלים
חדאדרס"ןכוחותבאמצעותומדווחת
החפ-לבנוןצבא"פעילותאולםלצה"ל.

הגישהאתעליהםשהקשתהרקלאשית"

זמיןיעדלהםסיפקהאףאלאלשטחנו
שניסיו-המחבליםלפיגוע.יותרוקליותר

ואוויריתימיתלחדירהלעבורנותיהם.

צבאמוצביאתלתקוףהעדיפונכשלו,
דרכיאתלמקשאואד"לשבגבולחדאד
מבצ-"לזכותםלזקוףובכךאליהםהגישה

וממושכת,קשהרגליתתנועהבלאעים"
בהיתקלותלהסתכןמבלימכלוהחשוב

ספו-ניסיונותשרקבזמןבוכךצה"ל.עם

ומהםישראלבשטחלפיגועבוצעורים
ביצעושנים,רקלשטחנובחדירההצליחו

וניס-מיקושיםתקיפות,עשרותהמחבלים

ומח-חדאדצבאמוצביכנגדפיגועיונות

מרבאתאפוא,ספגה,זומערכתסומיו.
אתומנעההקרקעיתהחבלניתהפעילות

בשנתיים(אד"לכפריכנגדהפנייתה

פיגוערקהיהשל"גלמערכתשקדמו
באד"ל)אזרחייישובבתוךאחדקרקעי

ישראל.שטחוכנגד

אתהמחבליםגבירו"מכךכתוצאה
בדרךישראללשטחהחדירהנסיונות
פרטסוכלוהימיותהחדירותוהים.האוויר
מבין1979(.באפרילנהריה(לאחת

נכשלהאוויריהפיגועניסיונותשלושת
פורחכדורהתפוצצות(תקלהעקבאחד
הושמדהאחתחוליהאד"ל),שטחמעל

כוחע"י1981(פברואר(אד"לבשטח
אד"לבשטחנשבהגלשןעםמחבלצה"ל,

לחו-חברוואילוחדאדרס"ןכוחותע"י

אתאךונשבה.אפקקיבוץלידנחתליה
לאחרהמחבליםהפנומאמציהםעיקר

הסירורלפיתוחלישראלהחדירותכישלון
שלעומקועלהלאכאמורהארטילרי.

למחבליםהתאפשרכךק"מ.12עלאד"ל
לשטחיותרהסמוכותמנקודותלהפעיל
הליטאני,ברךצור,מובלעתדרום(ישראל

ומטל-תותחיםחסביה)אזורהזהרני,ברך

הצפון.יישוביכנגדרים"

רבכוחשלמגבלותיו-יוניפי"ל
לאומי

ביט-לאזורמודלעללדוןמבקשיםכאשר

השוואהלשםלבחוןשלאאפשראיחון
כיצדיוניפי"ל,שבשליטתהאזוראת

המנדטכזכורביטחון.כאזורהואשימש
הביטחוןמועצתע"יהאו"םלכוחשניתן

לאזורחמושיםגורמיםכניסתלמנועהיה
שלדעתהאתלהפיסכדיזאתשבפיקוחו,

ליטאנילמבצעיציאתהשטעםישראל
בדרוםהחבלניתהתשתיתחיסולהיה

לליטאני.שמדרוםבשטחבעיקרלבנון,

שלמשימהברצינותעצמועלשקיבלצבא
בשטחטרורארגוניהתבססותמניעת
בהכרחעצמואתמוצאלפיקוחוהנתון
האחרבכינויהאולוחמה-נגד-טרורמנהל

)-~Counterinsurלוחמה-נגד-חתרנות

Warfare.(gencyכזולוחמההמנהלצבא
אתמסכןשאינואויבוכנגדזרהאדמהעל

צבאשייךלהאשרהאומהשלהביטחון
היסודותמןשנייםלפחותמאבדזה,

המודיעין:חתרנותנגדלמלחמההחיוניים
אינוהמודיעיןחוסרהמבצעית.והיזמה

מפקדיבאשרהשטחהכרתמאירקנובע

זמןתוךחדששטחללמודמסוגליםשדה
ידיעתאימתוךבעיקראלאיחסית,קצר

ואיהאוכלוסייהעםקשרהעדרהשפה,
הוויהכרתאיידיעות,ממנהלהפיקיכולת
ומתוךהאוכלוסייהשלוהמנטליותהחיים

עלמעידיםלסימניםרגישותחוסרכך
אשרמתהווית.אוסמויהחבלניתפעילות
מרכי-משניגזורהזוהריהמבצעיתליזמה

שלהמבצעיהכושרמן:עיקרייםבים
המוטי-ומןהפיקודסגלושלהיחידות

ללחימה.בציה

יוניפי"ליחידותשלהמבצעיהכושר
הגדודיםליחידה,מיחידהשונההיה

שהראובהםהיוברמתם,מזהזהנבדלו
צבאי,סדרשלסבירהמאשריותרמידה

ללחימה-מאומןהיהמהםאחדלאאףאך
מחבליםחדירותנגדלחימהנגד-חתרנות.

בשלבעיקרומתישה,שוחקתמלחמההיא
רמתובהחזקתמתמדתבערנותהצורך
הצורךובשלזמן,לאורךגבוההכוננות
גםרציניתהתייחסותרמתבאותהלפעול

גבוההואהשוואאתראותכששיעור
נדרשיםממששלגילויישוכאשרמאוד.

להתמידכדירביםונפשייםפיזייםכוחות
בתנאיהחוליה,ולהשמדתלמגעבחתירה

המוטיבציהקשים.אווירומזגשטח

לחייליחסרהזומעיןללחימההדרושה

הבינלאומי.הכוח

לאותםהדיבוראתייחד*לאאםגם
עםבגלויפעולהששיתפויוניפי"לגדודי
הרי-אתנייחרלאאםגםהפח"ע,גורמי

לחאדדחשובבשטחהגוכהותשלהבינלאומיהדימוי-במטולהעיתונאיםבמסיבתחאדדרס"ג
מאוד
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אימוניםכוללתבלבנוןהק"מ45בקוחאדדרס"ןשלהמיליציותאישיתעסוקת

לאוקציניהןחייליהןשרמתליחידותבור
בלבנון,למשימהמלכתחילההתאימה

תפקידןאתשמילאויחידותאותןגםהרי
שצבאמהחסרונותסבלובקורקטיות

זרהאדמהעלצבאיתבחתרנותהנלחם
להם,מועד

ביטוייםשלושהלכךהיובשטח
:עיקריים

לפח"עסייעניתתשתיתיצירתא.

מערכתבפרוץאר"ל.שבשוליככפרים
כפריםבכתריסרהיוהגליל"שלום"

סייע-תאיאד"לבגבוליוניפי"לשבשטח

שאנ-המחבליםלארגוניסניפיםואףנים

מהכפריםבחלקבגלוי.נשקנשאושיהם
הארגוניםפעיליהחזיקוחדתה)יעטר,(

החלואלההתארגנויותמרגמות.אף
בעת'(מפלגתיתהתארגנותשלבמסווה

להחזקתעברושמאל),וארגוניעיראקי
בגלוילנשיאתוכךאחרבחשאי,נשק

לבשהולבסוףבלבד,בלילותלשמירה
נוכחלחלוטיןגלויהצורהזופעילות
אלהכפריםהיוניפי"ל.חיילישלעיניהם
בישראללפיגועיםיציאהבסיסישימשו

מודיעי-תצפיותבהםמוקמווכןובאד"ל,

קשר.כאמצעימצוידותשהיוניות
ההתארגנויותאתסיכללאיוניפי"ל

וכשלבשההראשונים,בשלביםהאלו
באמצ-לאאףכנגדן,פעללאגלויהצורה

למרותבכפרים,נשקהחרמתעות
בפעולותכלולההייתהנשקשהחרמת
יוניפי"לחייליעל(הכוחלחייליהמותרות

באש).לפתוחנאסר
שטחדרךמחבליםחוליותמעברב.

שעשההנרחבהשימושלמרותיוניפי"ל.
אלקטרוניים,גילויבאמצעיהיוניפי"ל

מרביתהריקרקעיים,מכ"מיםבעיקר
לפעולניסואושפעלוהפיגועחוליות
היוניפי"ל.בשטחעברואד"לבתחום

בכמא-מדוברשל"גמערכתשעדכתקופה

במעברהמחבליםהצלחתמקרים:תיים
שפעילותמכךנבעההיוניפי"לשטחדרך

מאר-כללהלאיוניפי"לחיילישלהלילה

אתמשלימיםשהיומיירטיםוכוחותבים
פעילותהעדרוהתשמועים.הגילויאמצעי

שלהמוטיבציהמהעדרגםנבעליליתחוץ
בתנאיכהלכהזופעילותלעשותהחיילים

הכרוךמהסיכוןוגםנוחיםלאאווירמזג
המחבלים.עםליליתבהיתקלות

ההרוגיםעשרותכילצייןחשוב
פעי-שנותארבעבמשךליוניפי"לשנגרמו

בעתלאנפלוהפח"ע,גורמיע"ילותו
אלאהיוניפי"ל,שליזומהסיכולפעולת
שליזומהפעילותשלכתוצאהבעיקר

מוצביםתקיפתהיוניפי"ל,כנגדהמחבלים
הצליחזאתעםהכוח.שלתשמועיםאו

ללכודההולנדי,הגדודובעיקרהיוניפי"ל,
בתקופהמחבליםחוליותעשרותכמה

לכידתנסיבותמבדיקתאולםהאמורה.
אתהסגירורובןכיהתברר,אלה,חוליות
אםבייחודהמשימה,ביצועלאחרעצמן
היוניפי"לחייליסיור.משימתזוהייתה

והנשקלבסיסה,החוליהאתמסיעיםהיו
עזמישללמפקדתומוחזרהיהשהוחרם

צור.בגזרתהמחבליםכוחותמפקדזריר
המחב-אתזיכתהביצועשלאחרזוהסגרה

כוחואילולבסיסםנוחהבתחבורהלים
בחריצותו.להשתבחהיהיכולהיוניפי"ל

זמןהברזל".משולש"היווצרותג.
שנכבשמהשטחצה"לנסיגתלאחרקצר

נוכ-אתהמחבליםחידשוליטאניבמבצע
לצורשממזרחכפריםבקבוצתחותם
אתכללהאזורלג'ויא.צדיקיןשביןבאזור

צדיקין,השכנני,דיר-עמס,הכפרים
המחבליםהקימושבהםמזרעת-משרף,

תחמושת,מאגריבונקרים,שכללובסיסים
וארטילריה.נ"מעמדותמחפורות,
יצראלהכפריםביןטריטוריאלירצף
בריבונותשהיהאזוריוניפי"לשטחבתוך

שימשזהאזורהמחבלים.שלמלאה
הפיגועמניסיונותלאחדיציאהכבסיס

ביוליהמחבליםהפגזותובעתהאוויריים,

צפתעלפגזיםמספרזהמשטחגורו1981
שליטהשלטויוניפי"למחסומיוסביבתה.

זהלאזורהגישהדרכיכלל2מלאה
ייתכןשלאכךהברזל",משולש"שכונה

הועברווהאמל"חההתבצרותחמריכלכי
אתהיוניפי"ל.בהסכמתשלאלתוכו
המחבליםניסו1981בקקןהאשהפסקת
בתותחיהברזל"משולש"לתגבורלנצל
בינורצףוליצורובמטל"ריםמ"מ130
עלהשתלטותעל-ידיצורמובלעתלבין

המוליכיםהציריםשלאורךהכפרים
צור-וצירקנא-רשידיהצירלאזור:
בהתנגדותנתקלואלהניסיונותג'ויא.
השיעיאמל""ארגוןאנשישלמזוינת
המחבליםלביןבינםהתנגשויותובשורת

היוני-כוחותצד.בכלנפגעיםעשרותהיו
התערבו.לאפי"ל

בדמותזוטא"פאתחלנד"היווצרות
הדוגמאאתהוותההברזל"משולש"
היוניפי"לשלידולאזלתביותרהבוטה
לבנוןלדרוםהמחבליםחדירתבמניעת

בו.והתבססותם
כידוענתפסושל"גמערכתלאחר
שיתוףשלמדקםעלשהעידושללמסמכי
יוניפי"ל,לביןהמחבליםביןפעולה
שהקפידהנורבגיהגדודבגזרתאפילו
בדרךקורקטיותעלעיןלמראיתלפחות
תפקידו.מילוי
היו-מאזןמלואאתלערוךהכוונהאין
כוחשלניסיונואךלבנון,בדרוםניפי"ל

המגבלותעלהיטבמעידזהלאומיבין
זרכוחשלהחמורותהאובייקטיביות

המחבלים.בפניכחיץלשמשהאמור

נ*ו*וש

אזורשלשהדגםהריהעברניסיוןלנוכח
כוחע"יצבאיתהנשלטאזורלבנון,דרום

צה"ל,עםמבצעיתהמתואםמקומילבנוני

האי-שמירתמבחינתמועדףכדגםנראה

פגיעהאיתוךהישראליהביטחונינטרס
אוכלו-שלרצונהאיהלבנונית.בריבונות

בצלולחיותלשובדרום-לבנוןסיית
הכוחביזורומגמתהפלשתינאי,הטרור

כוחמוקדייצירתתוךבלבנוןוההשפעה
אתמגביריםאזוריים-מקומיים,ושלטון
בעקבותשנוצרלמצבזהדגםשלישימותו
של"ג.מערכת
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